___________________________________________________

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
ВО 2018 ГОДИНА

Скопје, 2019 година

Извештајот е изготвен во согласност со членот 158-п од Законот за супервизија на осигурување
и за неговото изготвување Агенцијата за супервизија на осигурување користеше податоци од
сопствената евиденција.
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1. ОСНОВАЊЕ И МИСИЈА
Агенцијата за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст „АСО“) е самостојно и
независно регулаторно тело кое врши јавни овластувања, утврдени со Законот за супервизија на
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/02, 98/02, 79/07, 88/08, 67/10,
44/11, 112/11, 188/13, 30/14, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18 и 198/18) и Законот за
задолжително осигурување во сообраќајот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/05,
70/06, 81/08, 47/11, 135/11, 112/14 и 145/15).
Законските надлежности на АСО се однесуваат на:







Спроведување на супервизија над друштвата за осигурување, осигурителните брокерски
друштва, друштвата за застапување во осигурувањето, осигурителните брокери и
застапниците во осигурувањето, правните лица кои се поврзани со друштвата за
осигурување и Националното биро за осигурување;
Донесување подзаконски акти;
Одлучување за издавање или одземање дозволи, давање или повлекување согласности,
отстранување на незаконитости од спроведените супервизии и други поединечни прашања;
како и
Изрекување мерки врз друштва за осигурување, осигурително брокерски друштва, друштва
за застапување во осигурување и други правни и физички лица врз кои АСО има надлежност
да спроведува супервизија.

Улогата на АСО на пазарот на осигурувањето е насочена кон зајакнување на солвентната позиција
на друштвата за осигурување, подобрување на начинот на финансиското известување на овие
субјекти и унапредување на процесите за корпоративно управување. АСО влијае врз зајакнувањето
на нивото на финансиска контрола и поголема финансиска стабилност на земјава, создавајќи на тој
начин адекватна заштита на правата и интересите на осигурениците и корисниците на
осигурителните услуги.
Во рамките на своите овластувања и надлежности, како и преку членството во меѓународни
асоцијации од областа на осигурувањето и соработка со други надзорни органи, АСО има за цел да
придонесе за зајакнување и поттикнување на развојот на осигурителниот пазар во земјава, кој ќе
нуди квалитетни осигурителни услуги и ќе даде значителен придонес за понатамошен развој на
финансискиот сектор во земјата.
АСО за својата работа одговара пред Собранието на Република Македонија. Собранието ги усвојува:
финансискиот план на АСО, финансиските извештаи ревидирани од независен овластен ревизор,
годишниот извештај за работењето на АСО и годишниот извештај за состојбата и движењата на
пазарот на осигурување.
Орган на управување на АСО е Советот на експерти, составен од претседател на Советот и 4 члена.
Претседателот и четирите членови на Советот на експерти на АСО ги именува Собранието на
Република Македонија на предлог на Владата на Република Македонија. Во 2018 година Советот на
експерти на АСО беше составен од:
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д-р Климе Попоски, професионално ангажиран член и претседател на Советот на експерти,
Зоран Стојановски, професионално ангажиран член на Советот на експерти (до 31.1.2018
година)
Љуљзим Имери, професионално ангажиран член на Советот на експерти (до 21.5.2018
година),
м-р Александар Петрески, член на Советот на експерти (до 12.2.2018 година).
Илија Граорковски, член на Советот на експерти,
д-р Сулејман Ахмеди, професионално ангажиран член на Советот на експерти (од 24.10.2018
година)
Злате Симоновски, професионално ангажиран член на Советот на експерти (од 24.10.2018
година), и
Александра Кокаровска, член на Советот на експерти (од 24.10.2018 година).

Во периодот од 22.5 до 24.10.2018 година Советот на експерти работеше во нефункционален состав,
односно го сочинуваа само 2 членови со што не можеше да се обезбеди мнозинство потребно за
донесување одлуки од негова надлежност предвидено во членот 158-и од Законот за супервизија
на осигурување.
Во текот на 2018 година АСО активно работеше на реализација на законски утврдените функции,
како од аспект на унапредување на регулативата, издавање и одземање дозволи, согласности и
лиценци, така и од аспект на супервизија на сите учесници во работењето на пазарот на
осигурување.
Советот на експерти работи на седници и донесува одлуки со мнозинство гласови од вкупниот број
членови. Во текот на 2018 година Советот на експерти на АСО одржа 19 седници.

2. ФИНАНСИРАЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
Во согласност со Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги
наплатува Агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 147/09, 149/09, 154/09, 20/12, 130/13, 01/15, 22/16 и 16/17), работењето
на АСО се финансира со надоместоци што ги наплатува од друштвата за осигурување, осигурително
брокерските друштва, друштвата за застапување во осигурувањето и другите лица врз кои АСО
спроведува супервизија.
Советот на експерти на седницата одржана на 27 декември 2018 година го донесе финансискиот
план на АСО за 2019 година и истиот го достави до Собранието на Република Македонија заради
усвојување.

3. АКТИВНОСТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
Во согласност со приоритетите поставени за 2018 година, АСО донесе еден подзаконски акт кој
произлегува од Законот за супервизија на осигурување, изрекуваше супервизорски мерки врз
основа на спроведени теренски и вонтеренски контроли, носеше одлуки од доменот на
лиценцирањето, организира циклус на едукација и испити за осигурителни застапници и брокери,
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како и бројни акти и активности со цел поддршка на работата и зајакнување на внатрешните
капацитети на АСО.

3.1.

Регулатива

Во текот на 2018 година е донесен еден подзаконски акт кој уредува измени и дополнувања на
претходно донесен подзаконски акт кој произлегува од Законот за супервизија на осигурување.
Донесениот Правилник за изменување и дополнување на Правилник за содржината на извештаите
кои друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги
поднесуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување и крајни рокови и начини на
поднесување на истите („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/18) е од областа на
супервизијата, а има за цел воведување на нов образец (ОБД5) за известување до АСО за број на
склучени договори за осигурување и износ на наплатена и пренесена премија за осигурување.

3.2.

Лиценцирање

Во доменот на лиценцирањето, АСО во 2018 година издаде:














1 дозвола за воведување нова класа на осигурување;
2 дозволи за вршење осигурително брокерски работи;
18 согласности за вршење функција член на орган на управување;
12 согласности за измена на Статут на друштво за осигурување;
16 согласности за друштва за ревизија на финансиските извештаи и
консолидираните финансиски извештаи на друштвата за осигурување;
1 согласност за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување;
3 согласности за стекнување квалификувано учество во осигурително брокерско друштво;
1 согласност за стекнување квалификувано учество во друштво за застапување во
осигурување;
1 согласност на банка за вршење работи на застапување;
2 согласности за измена на седиште;
1 согласност за измена на назив на друштво за осигурување;
235 лиценци за застапници во осигурувањето; и
50 лиценци за осигурителни брокери.

Во доменот на лиценцирањето, АСО во 2018 година одзема:



1 дозвола за вршење осигурително брокерски работи; и
44 лиценци за застапници во осигурувањето.

Во 2018 година се издадени 50 лиценци за осигурителни брокери, со што вкупниот број на
лиценцирани осигурителни брокери на 31.12.2018 година изнесуваше 556.
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Исто така, во текот на 2018 година се издадени вкупно 235 лиценци за застапник во осигурувањето,
а одземени се 44 лиценци, со што вкупниот број на лиценцирани застапници во осигурувањето на
31.12.2018 година изнесуваше 1248.
Во текот на 2018 година беа одржани по две обуки за осигурителни брокери и за застапници во
осигурувањето.

3.3.

Супервизија

АСО спроведува супервизија на друштвата за осигурување, осигурително брокерските друштва,
друштвата за застапување во осигурувањето и Националното биро за осигурување, согласно
Законот за супервизија на осигурување, Законот за задолжително осигурување во сообраќајот и
другите релевантни прописи. Исто така, АСО има надлежност да спроведува супервизија на
физичките лица кои вршат осигурително брокерски работи и работи на застапување во
осигурувањето.
АСО ја спроведува супервизијата преку перманентна вонтеренска супервизија на работењето на
друштвата за осигурување и другите осигурителни субјекти преку прибирање, анализирање и
верифицирање на доставените извештаи и информации, како и преку теренска (целосна или
делумна) супервизија на работењето на осигурителните субјекти со цел оценување на сигурноста,
стабилноста, ризичноста и усогласеноста на работењето на субјектите.
Согласно Планот за супервизија за 2018 година, АСО спроведе 3 целосни и 5 делумни теренски
супервизии кај друштвата за осигурување. Врз основа на спроведените теренски супервизии, АСО
издаде 22 наредби за отстранување на незаконитостите.
Врз основа на наодите од спроведувањето на вонтеренската супервизија АСО во 2018 година изрече
51 наредби за отстранување на незаконитости.
Од вкупно изречените мерки на супервизија, поголемиот дел се однесуваа на следниве проблеми:
несоодветна евиденција на штети и издвојување на прва резервација, неисплата на штети во
законски утврдениот рок од 14 дена, продажба на полиси за осигурување преку нелиценцирани
субјекти, неправилно признавање, известување и евиденција на приходот по основ на премија,
непридржување кон правилата за управување со ризик, како и непочитување на минималните
стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување како и ненавремено
пренесување на наплатената премија од страна на осигурително брокерските друштва.
За утврдените прекршоци, овластените лица на АСО, во рамките на своите овластувања, на
сторителот на прекршокот му нудат спогодување и постигнување согласност со која сторителот на
прекршокот треба да плати глобата, другите давачки или да ги отстрани последиците од
прекршокот. Постапката за спогодување во АСО се води пред Комисија за посредување, составена
од вработени лица во АСО, именувани од Советот на експерти. Во 2018 година Комисијата за
спогодување при АСО спроведе постапка спогодување за 4 прекршоци, така што беа постигнати 4
спогодби за плаќање глоба.
За прекршоците утврдени во Законот за супервизија на осигурување, АСО води прекршочна
постапка и изрекува прекршочна санкција. Прекршочната постапка пред Прекршочниот орган ја
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води Комисијата за одлучување по прекршок, формирана од вработени лица во АСО, именувани од
Советот на експерти. Комисијата за одлучување по прекршок на АСО во 2018 година немаше
добиено ниту едно барање за спроведување прекршочна постапка.

3.4.

Останати активности

Врз основа на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „Службен весник на
Република Македонија” бр. 13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015, 55/2016 и 64/2018 ), АСО
во 2018 година имаше добиено 2 барања кои беа позитивно решени и барателите ги добија
информациите во законски предвидениот рок.

4. СОРАБОТКА СО ДОМАШНИ И СО МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ
Еден од главните приоритети на АСО за 2018 година беше продолжување на интензивната
соработка со домашните регулаторни органи и други надлежни институции, како и со
супервизорски тела и институции од странство. Врз основа на воспоставената соработка и
потпишаните меморандуми за соработка се вршеше редовна размена на информации и податоци
со цел споделување на искуства и грижа за стабилноста на осигурителниот сектор.
Во 2018 година, АСО склучи меморандум за соработка со Регулаторното тело за супервизија на
осигурување на Турција (Undersecretariat of treasury). Со Меморандумот се уредува соработката и
размената на информации и податоци во областа на спроведување супервизија во осигурувањето.
Соработката ќе придонесе преку размена на искуство, пракса и знаење значително да се унапреди
работењето на нашите институции и да се овозможи сеопфатна заштита на осигурениците и
корисниците на осигурителни производи и услуги. Исто така, соработката со Турскиот регулатор ќе
овозможи пренос на знаења за воспоставување и супервизија на тамошните решенија за
справување со последиците од природните непогоди кои се засновани на принципите на јавноприватно партнерство преку осигурителните пулови за земјоделско осигурување (TARSIM) и за
осигурување од земјотрес (TCIP).
Соработката со домашните регулаторни тела од финансискиот сектор, беше во насока на
идентификација на значајни системски ризици во финансискиот сектор, меѓу секторско прелевање
на ризици, како и заеднички иницијативи за унапредување на финансиската стабилност. АСО на
редовна основа учествуваше во изготвувањето на годишниот извештај за финансиска стабилност на
Народната банка на Република Македонија (НБРМ) преку доставување на податоци за секторот на
осигурување.
Во рамки на активностите за хармонизација на домашното законодавство со тоа на ЕУ, освен со
редовна подготовка на статусни извештаи, АСО со свои претставници учествуваше во работењето
на тринаесеттиот состанок на Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција и на тринаесеттиот
и четиринаесеттиот Поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика, составен дел на
Комитетот за стабилизација и асоцијација (КСА), на кои беа презентирани достигнувањата во
секторот на осигурувањето во Република Македонија, во делот на остварување на обврските од
Спогодбата за стабилизација и асоцијација со Европската Унија.
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АСО како редовен член на Меѓународната асоцијација на осигурителни супервизори (IAIS),
учествуваше и во работењето на работните групи на ова тело со цел промоција на ефективна и
глобално конзистентна супервизија на осигурителната индустрија. Активностите на АСО се состоеа
во учество преку истражувачки студии и семинари во организација на Меѓународната асоцијација
на осигурителни супервизори. Исто така, претставник на АСО учествуваше во работата на
Супервизорскиот форум на Меѓународната асоцијација на осигурителни супервизори- работно
тело, чија цел е да ја зајакне ефикасноста на супервизијата на осигурувањето и да се поттикне
изедначување на супервизорските практики .
Во рамки на промовирање на регионалната соработка, претставници на АСО учествуваа на две
редовни средби на регионалниот форум препознатлив под името Иницијатива за супервизија на
осигурувањето на земјите од Централна, Источна и Југоисточна Европа (CESEE), чија цел е размена
на искуства во делот на спроведување супервизија на субјектите на пазарот на осигурување, како и
хармонизирање на законската и подзаконската регулатива во областа на осигурувањето и
супервизијата на осигурување.
На покана на регулаторните тела на земјите-членки на ЕУ, претставници на АСО учествуваа и во
работата на шест супервизорски колеџи кај регулаторните институции во три земји-членки на ЕУ, и
тоа: во Австрија, Бугарија и Словенија. Супервизорските колеџи ги организираат регулаторните тела
на ЕУ, согласно со насоките на Европското тело за осигурување и пензиски фондови (EIOPA), со цел
подобар надзор на осигурителните групации кои се присутни во повеќе земји-членки на ЕУ и земји
кои се во различна фаза во пристапните процеси во ЕУ. Супервизорските колеџи претставуваат
одлична можност за размена на искуства и заедничка примена на методологија.

5. ЕДУКАЦИЈА И ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ
Во насока на ефикасно спроведување на своите законски надлежности и активности, АСО
континуирано вложува во зајакнување на човечките ресурси преку воспоставување и
имплементација на систем на континуирана едукација и стручно усовршување на вработените.
Во насока на едукација и стручно усовршување на вработените од АСО, се реализираа посети на
семинари, конференции и работилници во организација на Меѓународната асоцијација на
осигурителни супервизори (IAIS), Европското надзорно тело за пензиски фондови и друштва за
осигурување (EIOPA), Европската актуарска академија (EAA), Институтот за финансиска стабилност
(FSI), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и Европска организација за финансиска
сертификација (EFICERT).
На 22 февруари 2018 година, АСО во соработка со SC XPRIMM International од Букурешт, Романија
организираше регионална актуарска конференција, која за прв пат се одржа во Скопје. Таргет
групата на посетители на конференцијата покрај актуарите, беа и поширок спектар на учесници од
осигурителната заедница, претставници од пензиските друштва и креаторите на економските
политики во земјата и странство од причина што работата на актуарите станува сé покомплексна и
треба да има централно место во организационата поставеност друштвата за осигурување.
На 1 ноември 2018 година АСО го одбележа „Денот на осигурувањето“, односно одбележување
девет години од формирањето на АСО, со организирање конференција за земјоделско
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осигурување. Конференцијата беше организирана заеднички со Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство со цел да се посвети внимание на земјоделството како значаен дел од
македонската економија, односно да се посвети внимание на намалување на ризиците во
земјоделството преку користење на осигурувањето. Посетители на конференцијата беа
претставници од осигурителниот сектор, претставници од државни институции и регулаторни тела,
како и претставници од земјоделскиот сектор, а свои излагања имаа претставници од повеќе
водечки институции како што се Друштво за управување со земјоделски осигурителен пул (TARSIM)
од Турција, Друштво за осигурување од град (Österreichische Hagelversicherung VVaG – ÖHV) од
Австрија, Друштвото за реосигурување Свис Ре од Швајцарија; Друштвото за реосигурување Полиш
Ре од Полска, Иницијативата за достапно осигурување (Access to Insurance Initiative -A2ii) и
Друштвото за реосигурување Европа Ре од Швајцарија кои ги презентира своите искуствата во оваа
област.

6. ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИ И ФИНАНСИСКА ЕДУКАЦИЈА
Стратешка одредница на АСО е спроведување на активности за финансиска едукација и
инклузивност, а заради развој на свеста на јавноста за улогата на осигурувањето и супервизијата на
осигурувањето. Крајната цел е да се зголеми нивото на финансиската писменост кај населението,
придонесувајќи за доброто на индивидуата, општото добро и економијата. Активностите во
доменот на финансиската едукација, финансиската писменост, заштитата на потрошувачи и
инклузивност, АСО ги реализира согласно меѓународно прифатените принципи на IAIS,
Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД), Групата на 20 министри и гувернери на
централни банки (Г-20) и други меѓународни организации и институции.
Во 2018 година во областа на финансиската едукација, АСО ја одбележа глобалната недела на пари.
АСО ја поддржуваа оваа глобално развиена иницијатива за подигнување на свеста кај младите
преку учење за тоа како се управува со финансиите, вклучувајќи го осигурувањето, штедење,
претприемаштво, вработување. АСО во рамки на оваа иницијатива дава придонес за подигнување
на свеста и поголемо финансиско знаење од областа на осигурувањето и супервизијата на
осигурување. Во рамки на ова беа реализирани бројни средби со ученици од основни и средни
училишта, со цел да се запознаат со надлежностите и нејзината функција. Исто така, АСО во рамки
на активностите на Координативното тело на регулаторните институции за финансиска едукација
во Македонија (Координативно тело)1 на 11 мај 2018 година го одбележи “Денот на финансиска
едукација” и повторно пред целата јавност ја истакна важноста на финансиската писменост и
знаење.
АСО заедно со другите институции членки на Координативното тело учествуваше во подготовка на
публикацијата „Смислата на парите - Водич за паметно управување со личните финансии“,
издадена од страна на НБРМ во текот на 2018 година. Овој водич е наменет за пошироката јавност,
со цел на едноставен и разбирлив начин да ѝ ги доближи основните концепти и поими од областа

1

Координативно тело е сочинето од 5 институции: АСО, НБРМ, Министерството за финансии, Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија, и Агенцијата за супервизија на капитално финансирано
пензиско осигурување.
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на управувањето со личните финансии. При неговата подготовка се настојуваше тој да биде
разбирлив и за помладите генерации и за лицата коишто немаат формално
економско образование, за да може преку него населението да се информира како е најсоодветно
да се управува со финансиските средства за да се постигнат посакуваните цели. Водичот е
прилагоден на финансискиот систем на Република Македонија, поблиску ја објаснува улогата на
најзначајните финансиски институции и регулаторни тела и има за цел да го развие чувството за
управување со финансиите од страна на поединците и домаќинствата во Република Македонија и
следствено да придонесе за подигнување на нивото на финансиска писменост на населението.
Традиционално и оваа година, на заедничка иницијатива на АСО, НБРМ и Министерството за
финансии беше објавен конкурс за деца и млади од основното и средното образование. Темата
опфатена во конкурсот: „Што значи за мене осигурувањето на домот и семејството“ беше во
надлежност на АСО, а темите „И јас умеам да штедам“ и „ Штедам – мислам на својата иднина“ беа
надлежност на НБРМ и Министерството за финансии. Во 2018 година, конкурсот е најмасовен
досега со над 1.100 литературни и ликовни творби од учениците од основното и средното
образование.
Советот на експерти на АСО, на седницата одржана на 13.11.2018 година го усвои Извештајот за
оценката на пристигнатите литературни и ликовни творби на конкурсот со што беа избрани
најдобри ликовни и литературни творби за кои беа доделени 9 парични награди, во вкупен износ
од 36.000,00 денари, од кои:


Шест награди по 3.000,00 денари (нето) за учениците од основното образование за најдобра
ликовна творба – цртеж и литературна творба – песна, на тема: „Што значи за мене
осигурувањето на домот и семејството“ и
 Три награди по 6.000,00 денари (нето), за учениците од средното образование за најдобра
литературна творба – расказ на тема: „Што значи за мене осигурувањето на домот и
семејството“.
Свеченото доделување на наградите беше организирано од страна на АСО, НБРМ И
Министерството за финансии на 16.11.2018 година.
Во мај 2018 година, АСО објави Конкурс за доделување на годишна награда за истражувачки труд
од областа на управување со ризици и осигурување во Република Македонија во 2018 година, со
цел поттикнување на развојот на осигурувањето во Република Македонија и да придонесе кон
зголемување на бројот и квалитетот на применетите научни трудови од областа на управување со
ризици и осигурување во Република Македонија.
Советот на експерти, на седницата одржана на 31.10.2018 година, го усвои Извештајот на
Комисијата за избор на најдобар истражувачки труд од областа на управување со ризици и
осигурување за 2018 година со што го прогласи трудот на Тања Камењарска со наслов "Анализа на
глобалниот пазар на микроосигурување и можностите за негова имплементација во Република
Македонија" за победник на Конкурсот за избор на најдобар истражувачки труд од областа на
управување со ризици и осигурување во Република Македонија за 2018 година. Трудот од страна
на наградената беше презентиран на 1 ноември 2018 година во рамки на земјоделската
конференција организирана по повод одбележување на “Денот на осигурувањето”.
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Во текот на 2018 година со цел транспарентно работење и информирање на јавноста се одржуваа
прес конференции и се објавуваа соопштенија за јавноста за состојбите во осигурителниот сектор.
Исто така, вработените и членовите на Советот на експерти реализираа интервјуа во печатените и
електронските медиуми.
Во насока на заштита на правата на осигурениците, АСО постапуваше по предмети доставени од
осигуреници, корисници на осигурување и трети оштетени лица, кои не биле задоволни од
постапувањето на друштвата за осигурување. Во текот на 2018 година се поднесени 1042 претставки,
при што:




73 претставки се решени, од кои 28 во корист на подносителите на претставките;
12 претставки се без основа за постапување; и
21 претставки се во процес на решавање.

7. ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ
Во 2018 година АСО беше вклучена во активностите на ММФ и Светската банка во спроведувањето
на Програмата за проценка на финансискиот сектор (FSAP) што претставува сеопфатна и длабинска
анализа на финансискиот сектор во земјата. FSAP вклучува две главни компоненти: проценка на
финансиската стабилност, која е одговорност на ММФ и проценка на финансискиот развој,
одговорност на Светската банка. Како специфично за осигурителниот сектор, FSAP тимот спроведе
оценка на примената на Основните осигурителни принципи (ICPs) на Меѓународната асоцијација на
осигурителни супервизори (IAIS) во спроведувањето на супервизијата на осигурувањето во земјата.
Финалниот извештај од FSAP, предвиден за почетокот на 2019 година, треба да содржи препораки
за носителите на економските политики и за регулаторните тела на финансискиот систем со цел
унапредување и подобрување на регулаторната рамка, зајакнување на супервизорскиот капацитет,
како и зајакнување на организациската и финансиската независност на регулаторните тела,
вклучувајќи ја и АСО.
АСО во текот на 2018 година започна Пилот проект со Средното економско и правно училиште на
град Скопје ”Васил Антевски Дрен”. Благодарение на долгогодишната успешна соработка со ова
училиште двете страни склучија Меморандум за соработка со цел истата да продлабочат преку
развивање на наставна програма за финансиска едукација. Пилот проектот се спроведува на
паралелка од 40 ученици од четврта година во учебната 2018/2019 година.
На крајот на септември 2018 година, во Хаг, Холандија, се одржа првиот состанок со кој официјално
започна петгодишниот проект за финансиска едукација (2018-2022 година) со поддршка на
Министерството за финансии на Холандија и Меѓународната мрежа за финансиска едукација при
ОЕЦД (ИНФЕ-ОЕЦД).
На состанокот присуствуваа претставници од Координативно тело, кое ќе биде носител на проектот
и ќе ги спроведува идните активности, а воедно и ќе воспостави соработка со други релевантни
институции и организации во Република Македонија заради успешна реализација на севкупниот
2

Вкупниот број на поднесени претставки се разликува од збирот на поединечниот број и исход на поднесени претставки,
бидејќи 2 претставки се поднесени за по 2 друштва за осигурување истовремено.
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проект. Во овој проектот се вклучени земјите коишто имаат интерес да ја подигнат свеста за
финансиска писменост на своето население или веќе преземаат чекори во оваа насока, а тоа се:
Македонија, Романија, Молдавија, Црна Гора, Хрватска, Бугарија и Грузија.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
Претседател на Советот на експерти,
Климе Попоски
Број 02-526/4
Скопје
27.6.2019 година
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